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NEWSLETTER

Angra do HeroísmoMuseu

O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO assinala, no próximo 
sábado, dia 31 de janeiro, pelas 15h00, o encerramento 
da exposição António Dacosta (1914-1990) – Um Pintor 
do Século XX, com a comunicação FalARTE de Dacosta, 
Discurso e Iconografia.

Na mesma, Maria Assunção Melo abordará a coerên-
cia do discurso expositivo deste artista terceirense e expli-
citará elementos iconográficos recorrentemente represen-
tados nas suas obras, tais como as lembranças da ilha e 
o culto do Espírito Santo. Para tal, serão recordados os 
primeiros passos na ilha, a introdução do surrealismo em 
Portugal, o afastamento e o regresso fulgurante à pintu-
ra, numa abordagem que parte de dados biográficos para 
clarificar opções temáticas expressas a nível da pintura.

Esta ação integra-se no programa de dinamização de 
diferentes exposições de pintura que compõem o Plano 
de Atividades do Museu de Angra do Heroísmo para 2015, 
pretendendo contribuir para a formação artística dos pú-
blicos, de modo a facilitar a perceção e apreciação estéti-
ca da arte contemporânea.

Assunção Gil Correia de Melo é licenciada 
em História da Arte pela Faculdade de Ciên-
cias Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, com Pós-Graduação em História da 
Arte Contemporânea e doutoranda da Uni-
versidade de Évora. Realizou diversos traba-
lhos de investigação e de crítica de arte, com 
destaque para o livro António Dacosta, a Cla-
rividência da Saudade, publicado pela DRaC, 
Governo dos Açores, em novembro de 2014.
Lecionou História da Arte, na Escola Profissio-
nal da Santa Casa da Misericórdia de S. Carlos 
(2001/2003), e História da Cultura e das Ar-
tes, na Universidade dos Açores (2009/2010). 
Integrou o projeto MEDIAT / INTERREG III B 
(2003/2008) e elaborou os Inventários de 
Arte Contemporânea e Arte Pública dos Aço-
res, em 2010. Foi coordenadora artística da 
Carmina Galeria (2004/2011), integrando o 
Conselho de Administração da Empresa Mu-
nicipal Culturangra em 2011 e 2012.

FalARTE de Dacosta, sábado, no MAH

29.jan.2015


